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Tiedotusvälineille 23.4.2012  
Julkaistavissa heti 

 
 
 
 
Mercedes-Benz Auto China 2012 -näyttelyssä: 

 
Laatuluokan kapinallinen: Mercedes Concept Style Coupé 
 
 

• Lähes tuotantovalmis visio huomisen urheilullisesta automallista. 
• G-sarjan AMG-mallit nostavat maastoautoluokan vaatimustasoa. 
• Mustavalkoinen Viano Vision Pearl hehkuu timantinsävyisenä.  

 
 
Mercedes-Benz esittelee tänään avautuvassa Auto China 2012 –autonäyttelyssä provokatiivisen 
rohkean ja maskuliinisen Concept Style Coupé –kosseptimallin, uuden G-sarjan sekä sen kaksi 
huipputehokasta AMG-versiota sekä Viano Vision Diamond –konseptiauton.  
 
”Concept Style Coupén muotoilu on ilmaisuvoimaista ja vahvaa. Tässä on malli, jota 
tulevaisuudessa käytetään mittapuuna kaikille huippuluokan urheilullisille autoille”, Daimler AG:n 
pääjohtaja Dr. Dieter Zetsche vakuuttaa. 
 
 
Concept Style Coupé on näkemyksellinen niin ulkoa kuin sisältä 
 
Veistoksellinen Concept Style Coupé on mallina lähes tuotantovalmis. Sen mitat ovat (pit/lev/kork) 
4637/1891/1398 mm. Kuperien ja koverien pintojen muotoilu, timanttihohtoinen etusäleikkö, 
Alubeam-erikoisulkoväri, kyljen kolme erottuvaa linjaa sekä saalistajan tavoin hohtavat etuvalot 
takaavat mallille täysin omintakeisen ulkonäön. Konseptimallin erityispiirteitä ovat kapeat ulkopeilit 
ja turbiinin muotoa jäljittelevät 21-tuumaiset vanteet. Kehyksettömistä sivuikkunoista puuttuvat B-
pilarit, ja laaja panoraamakatto valaisee koko matkustamon.  
 
Sisäosien värimaailma on yhdistelmä neonvihreää, vaaleanharmaata ja antrasiitin sävyä. 
Neonvihreällä korostetaan pyöreitä mittareita, tuulettimen puhallusaukkoja kojelaudassa sekä 
ohjauspyörän, istuinten ja muun verhoilun tikkauksia. Kojelaudan alaosa on verhoiltu valkoisella 
nupukkinahalla, yläosa puolestaan antrasiitin sävyisellä alcantaralla. Urheiluohjauspyörässä 
käytetään otteen pitävää mokkanahkaa. Neljä erillisistuinta integroituine pääntukineen ovat lähes 
samanlaiset kuin uuden A-sarjan Sports-varustetasolla. Ilmastointisuuttimien väri vaihtelee 
puhallusilman lämpötilan mukaan: viileää ilmaa puhaltaessaan ne hehkuvat sinisinä, josta väri 
vaihtuu ilman lämmitessä keltaisen kautta punaiseksi. 
 
Concept Style Coupéssa kuljettaja matkustajat ovat jatkuvasti ”online-tilassa”, sillä auton Comand 
Online -käyttöjärjestelmä sekä Mercedes-Benzin omat sovellukset takaavat keskeytyksettömät 
yhteydet internetiin, sosiaaliseen mediaan sekä pilvipalveluihin. Voimantuotosta ja –jaosta 
puolestaan huolehtivat 2-litrainen bensiinimoottori 155 kW (211 hv) teholla sekä 7G-DCT-
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kaksoiskytkinvaihteisto. Voima jakautuu neljälle pyörälle 4Matic-nelivedon avulla. Turboahdetun 
moottorin hienouksiin kuuluvat suorasuihkutus, tarpeen mukaan toimiva monikipinäsytytys sekä 
mahdollisuus laihaseostoimintoon.  
 
 
Huipputehokkaat AMG-mallit täydentävät uudistuneen G-sarjan 
 
Mercedes-Benz G-sarja ensiesiteltiin jo vuonna 1979, ja tänä vuonna mallisto uudistuu 
perusteellisesti. Auto China –näyttelyssä mallistoon esitellään G 350 BlueTec –ja G 500 –mallien 
ohella ensi kertaa kaksi huippuluokan AMG-mallia. G 63 AMG;n V8-kaksoisturbomoottori tuottaa 
400 kW (544 hv) ja 760 Nm/2000–5000 rpm. ECO start/stop-toiminto on vakiovaruste, ja mallin 
keskikulutus on 13,8 l/100 km ja CO2-päästötaso 322 g/km. Tulokas päihittää edeltävän G 55 AMG 
Kompressor –mallin – jonka osuus G-sarjan myynnistä oli yli 40 prosenttia – suorituskyvyssä 27 
kW:lla (37 hv) ja 60 newtonmetrillä.  
 
G 65 AMG tarjoaa puolestaan 6-litraisen V12-kaksoisturbomoottorin 450 kW (612 hv) tehon ja 
huiman 1000 Nm väännön laajalla 2300–4300 minuuttikierroksen alueella. Näillä luvuilla malli on 
maailman voimakkain sarjatuotannossa oleva maastohenkilöauto. Kulutus on 17 l/100 km ja CO2-
päästöt 397 g/km. Molemmat AMG-versiot ovat G-sarjan pitkäakselivälisiä korimalleja. Kaikissa G-
sarjan autoissa on täysin uusittu ESP-järjestelmä, joka sisältää mäkilähtöjä helpottavan 
liikkeellelähtöavustimen, jarrujen hold-toiminnon sekä perävaunun vakautustoiminnon. 
 
 
Viano Vision Diamond tarjoaa täydellisen rentouttavan työ- ja matkaympäristön 
 
Mercedes-Benzin toinen konseptiuutuus Beijingissä on Viano Vision Diamond – auto, jossa 
matkustamisen korkea taso ja vaivattomuus on viety huippuunsa. Kori on kaksivärinen; alaosa 
valkoinen ja yläosa sekä keula mustat. Kaksivärisyys jatkuu sisätiloissa, sillä ohjaamon musta 
mutta siitä lasiseinällä erotettu matkustamo täysin posliininvalkoinen lattiamattoa ja turvavöitä 
myöten. Kaikki lasit voidaan tummentaa tai muuttaa läpinäkyviksi Magic Sky Control –toiminnolla, 
joka perustuu ikkunalasin sisältämän nesteen reagointiin sähköjännitteen vaihteluihin.  
 
Matkustamon ja ohjaamon verhoilu on suurimmaksi osaksi ylellistä nappanahkaa. Matkustamon 
molemmissa istuimissa on normaalin lämmityksen ja tuuletuksen lisäksi myös hierontatoiminto 
sekä esiin kääntyvät jalkatuet. Napin painalluksella keskikonsolista saa esiin hopeiset 
sampanjalasit, ja pullon säilytystila on jäähdytetty. Etuseinässä on 40-tuumainen Bang & Olufsenin 
BeoSound Viano –multimediajärjestelmän vastaanotin, jota voidaan käyttää kahdella iPad2-
tabletilla tai kahdella iPhone4-puhelimella. Autossa on näin mahdollista ottaa osaa esimerkiksi 
videokonferenssiin tai sitten keskittyä puhtaasti viihteeseen.  
 
Viano Vision Diamondin ylellinen ilmapiiri on viimeistelty matkustamon somisteisiin upotetuilla 
kahdeksalla timantilla, jotka samalla symboloivat kiinalaista onnenlukua kahdeksan. 
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